Verslag Ontwikkelgesprek Beperkte Opleidingsbeoordeling
Opgesteld door Fontys Hogeschool ICT/Kwaliteitszorg op 4 oktober 2018, geaccordeerd door NQA op
12 oktober 2018.
1. Basisgegevens

Verslag ontwikkelgesprek opleidingen
hbo-bachelor HBO-lCT (croho 30020)
en
Associate degree ICT Service Management (croho 80083)
Fontys Hogeschool ICT (FHICT)
Aantal studiepunten
Locatie(s)
Varianten
Datum visitatie / opleidingsbeoordeling
Datum accreditatiebesluit
Kwalificatie totaaloordeel
Datum publicatie verslag ontwikkelgesprek
Contactpersoon

Bachelor 240 EC/Ad 120 EC
Eindhoven/Tilburg
Voltijd/Deeltijd
Adviesrapport o.l.v. NQA d.d. december 2017
29 juni 2018
Excellent
14 december 2018
Françoise Lanting/Kwaliteitszorg FHICT

2. Inleiding
Op 31 oktober en 1 november 2017 heeft bij voornoemd instituut het tweedaagse locatiebezoek
plaatsgevonden in het kader van een Beperkte Opleidingsbeoordeling (BOB). Hieronder doet het
instituut verslag van de conclusies vanuit het ontwikkelgesprek, dat geïntegreerd plaatsvond tijdens de
tweedaagse en afrondend op 1 oktober 2018. Het ontwikkelgesprek is een aanvulling op het
adviesrapport van het auditpanel, dat separaat van dit verslag werd aangeboden aan de NVAO.
3. Conclusies ontwikkelgesprek
Naast de geïntegreerde aanpak tijdens de tweedaagse heeft een vertegenwoordiging vanuit panel en
instituut een afrondend ontwikkelgesprek gehad op 1 oktober 2018.
Bij het afrondend gesprek waren aanwezig:
 Ad Vissers, directeur (FHICT)
 Paul Thijssen, voorzitter panel (NQA)
 Merijn Snel, secretaris panel (NQA)
 Françoise Lanting, senior Kwaliteitszorg (FHICT)
FHICT mag zich verheugen in het NVAO-totaaloordeel ‘excellent’. Daarom heeft het panel geen
aanvullende adviezen op de standaarden 2 t/m 4 anders dan ‘Ga zo door, het behouden van
excellentie is een uitdaging op zich.’
FHICT zal niet ‘op de lauweren rusten’ en heeft reeds een nieuw strategisch plan gereed voor de
komende zes jaren, waarbij het behoud van haar unieke karakter –binnen en buiten Fontys- een
speerpunt blijft.
FHICT streeft naar continue visiteerbaarheid en hanteert daarom een doorlopend kwaliteitsportfolio.
Om ook op standaard 1 aantoonbaar excellent te zijn, zou FHICT de regie mogen nemen op de
beroepsprofielen en daarmee voor het werkveld en de andere HBO-i opleidingen richtinggevend
kunnen zijn.

